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PRAVAS, nia kara kaj pacienca leganto. Deno- 

va nia gazeto aperas iom malfrue. Malgraŭ ni 

aj deziroj ni ne sukcesas reguligi ĝian ape- 

ron. Ni pardonpetas kaj fidas je via indulga 

mo. DANKON! 

Ni estas ĉe la sojlo de la 75-a datreveno de la 

Unua Universala Kongreso de Esperanto, kiun 

L.L. Zamenhof malfermis per parolado, kies - 

plejparto ankoraŭ estas aktuala. Jen. fragmen 

to: “Ni kunvenis hodiaŭ, por montri al la mo 

ndo, per faktoj nerefuteblaj, tion, kion la 

mondo ĝis nun ne volis kredi. Ni montros al 

——— la mondo, ke reciproka kompreniĝado inter pe 

rsonoj de malsamaj nacioj estas tute bone a- 
CATEDRA DE EXTENSION 

UNIVERSITARIA tingebla, ke por Si tia tute ne estas necese, 

ke unu popolo humiligu aú englutu alian, ke 

la muroj inter la popoloj tute ne estas io 

necesega kaj eterna, ke reciproka kompreni- 

ĝado inter kreitaĵoj de tiu sama speco astas 

ne ia fantazia revo... " 

  

NI devas senlace labori por nia afero. Partopre 

nu niajn Kangresajn par ka la mondo kanvin- 

kiĝu, je unu fojo por ĉiam, ke la Homaro 

bezonas ESPERANTON. AGOMO.   
     



  

Jes, dankon al la Vicprezidanto 

de A.E.A., samideano González Meana, — 

ĉar li dediĉis en "Boletin", dumonata 

gazeto, organo de H.E.F., kelkajn lini 

ojn al la rubriko "Atalaya Esperantis- 

ta" kiu aperas semajne en la gijona pe 

riodaĵo "Hoja del Iunes".Tiu rubriko - 

tre baldaŭ plenumos du jarojn.Ĉi estas 

tre modesta kontribuaĵo por la disvas- 

tigo de la Internacia Lingvo, sed sen- 

dube tre laŭdinda ĉar ĝi eble estas la 

unika kazo lispanlingve. 

DU INTERESAJ ARTIKOLOJ 
p ———— 

En la bulteno de la Valladolida ~ - 

Grupo de Esperanto "Fido kaj Espero" , 

aperis du belaj kaj interesaj artikoloj 

kiujn subskribis, unu esperante, de — 

F-ino Maria Jesŭs Martin, kaj alia, - 

hispane, de S-ro V. de la Parte. 

F-ino Martin priskribas en sia ar 

tikolo la belecon kaj la purecon de la 

marbordo de la "Nigra Maro", ŝenerale, 

kaj de tri lokoj tre adekvataj por so- 

merumis Dru$ba, kiu signifas amikeco ( 

la plej bela vorto por la esperanto mo 

vado); Slatni Piasaci, aŭ oraj sabloj, 

paradiza loko kie mi restis, kaj Albe- 

na, legenda nomo de literatura heroino. 

Estas vera plezuro promeni tra nekona- 

taj lokoj.Kaj ĉio, dank' al Esperanto, 

vera vehiklo de la internacia kulturo 

pro ŝia klareco kaj facileco. 

S-ro de la Parte rakontas la his- 

torion de la monumento "Taj Mahal" de- 

diĉita en Adra (Hindujo) al granda amo. 

Pri tiu monumento angla damo diriss "Mi 

ne scias diri tion kion mi pensas, sed 

mi sentas ke mi dezirus morti morgaŭ, 

se devus kovri min simila monumento". 

La amo, kontraŭ la opinio de tiuj kiuj 

pensas ke ŝi ne ekzistas aŭ estas io - 

ne daŭra, estas kapabla fari la plej - 

gravajn suferojn kaj eĉ miraklojn.Ne - 

vane iu diriss "Mallonga vorto estas — 

amo, Yi sed gravan signifon havas / a 

la milit' abomenas, / al la malamikojn 

amas ". 

Por ambaŭ geaŭtoroj mian sinceran 

gratulon, ĉar ili disvastigas Esperanton 

kaj kulturon per belaj kaj allogaj geo- 

grafiaj priskriboj kaj historiaj rakontoj. 

LITERATURA KI ATENTADOS ISS 

La "Madrida Esperanto Liceo" , o 

kaze la 40? Hispana Kongreso «de Esperan 

to, kunvokas "Literaturan Konkurson" - 

pri mallonga raporto kies amplekso mak- 

simume estos 2.000 vortoj. 

La verkaĵojn oni sendos ĝin ŝis - 

la unua de la venonta julio al la adre 

sos Madrida Esperanto Liceo 

. Atocha, 98-49, MADRID-12
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Teksto: Benita Eo Lio Erito = Kaŭzo do nia gajeco, 

e“ kun tron! * Tulilo de la hispanare vivo kaj espero nia: 
Restitujo del Vale la] alte beilanta, suna 1aúreol!, alvena la beno via 

y Patri<regin* estes $1, hb, pilgrimantoj! al hispanoj, en fervor? 1 
Jako „o, En Ŝi nestas dolĉaj kaj diaj amkantoj" 
TBusca dle Sagestizabal kaj ankaŭ 1antn! de 1! hispana popol!. ( Esperantigita okaza de la 399 Hispana 

Do savu Vin, Reĝino Kongreso da Esperanto, por ĝin kanti en 
de 11 nun popol! Vin kronanta Covadonga ) 
kaj al Vi, Patrin' kantanta 
per 1! anim! kaj per la kor'. _ALCIBIADES GONZALEZ MEANA           
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HANNA SENES (teatraĵo)  daúrigo 

Ĥanna (Ŝi kuras el la patrino kaj brakumas Ŝin): Panjol 

La patrino: Kara Annjo! 

Hilda:, Nur dek minutoj! (eliras) 

Ĥanna: Vi estas en libero, panjoj 

Le patrino: De tiu-ĉi semajno, kaj ĝis nun-oni ne permesis al mi vidi vin.... 

Ĥanna: Kaj mi prizorgis tiom... kiajn pensojn mi havis! 

Devezeri; Mi ne interrompos al vi.... 

La patrino: Gu vi parolis kun mia filino, Doktoro Devezeri' 

Devezeri: Mi parolis, Mi faros ĉion kion mi povos por defendi 84n, 

La patrino: Kaj Ĉu vi kalkulas... . Ĉu vi kalkulas ke estas ebleco ke ĝi rezultos 

senkulpa? 

Devezeri: Ne. Mi ne kalkulas tion. Sed se Ŝi faros sur la juĝistoj impreson tiom 

granda kiel faris sur mi, eble.... mi kalkulas... almenaŭ estos puno 

leĝera, i 

Ĥannar Mi kalkulis ke vi pensadis alie,,.» 

Devezeri; Mi pensadis alie, Estas ne~eble stari kontraŭ via kuraĝo. Eble vi pravas — 

mi ne devus defendi vin, sed vi devus defendi ĉiujn nin.... Ĝis la revido 

en la tago de la juĝo (li premas la manon el Ĥanna kaj al la patrino). 

Li eliras. Ĥanna kaj la patrino sidas sur la lito. 

Ĥanna: Rakontu panjo, sendube vi suferis multe... 

La patrino: Ho, ne. Tute ne. Wi prizorgis nur pro vi, 

Ĥanna: Al-mi estis tre bone, panjo, kaj nun bonege! 

La patrino; Kaj la pridemandistoj?, 

Ĥanna: Nenio. Ili jem scias ka mi ne konfesos. Kaj ankaŭ ĉi-tie ~ mi havas gran- 

dan amikecon kun da gardistoj, kaj la malliberulojn mi konvertis al cio- 

nistoj.... 

La patrino; Estu prudenta , Annjo! 

Ĥanna: Pro kio? Punon pli granda pl tiu kiun mi ricevos pro la "perfido" jam ili 

ne povos okazigi el mi. Ĝi estas la minimuno kiun mi povas fari ĉi-tie. 

Se oni liberigus hodiaŭ ĉiujn ni ~ estus prenitaj el tie-ĉi dek junviri- 

noj por mia kibutco.... kaj vi, panjo? 

La patrino; En libero, kisl vi deziras, Kisterza estis preskaŭ por-resaniĝa-res - 

tadeja post la antaŭa prizono. Ni povis promenadi, legi, skribi. EĈ oni 

povis viziti nin, kaj poste, Jus dum Iom-Kippur (1); oni liberigis subite 

ĉiujn nin. 

Ĥanna: Kaj ĉu ili ebligis al la Judanoj la liberan vojon? 
La patrino: Ne, Annjo.- Preskaŭ ĉiuj la judanoj de la urbo troviĝas en domoj de la 

Ŝildo de David (2), kaj atendas ke oni prenu-ilin.,.. 
Ĥanna: Ili atendas, kaj ĉu faras nenion? 
La patrino: Kaj kion oni povas fari? Uni diras ka oni intencas paria 

Ĥannax Kun la “germanoj? = 

La patrino; Tiel oni diras, Sed oni ne konas ion konkretan...» 

Ĥanna: Ĉu ekzistas iu kiu kredas ke la germanoj memvole kompatos unu judanon? 
La patrino: Mi ne scias, Annĝo. Ĉion-ĉi oni faradas kun granda sekreto, kaj ne- 

niu scias ion konkretan. 

(1) Iom-Kippuri Tago de la pardono: Juda religia festo 
(2) Ŝildo de David: Estas la stalo de David x „ Nomiĝas “Ŝildo de David" izras- 

la institucio samcela ol la “Kruco Ruĝa" de la eŭropaj landoj.



Ĥannas Kuj vi? 

La patrino: Mi estas lihera provizore. Precipe - mi atingis finfins permeson por 

viziti vin.... Mi alportis por vi kiom da aĝoj (8i elprenas el la korbo), 

jes, sed de entaŭ estis ĉi-tie koverto por vi, kaj interne de ĝi mono, Iu 

alportis ĝin por vi, js la nomo de Geri.,e. 

Ĥenna(per ĝoja krio): Geri? 
La patrino: Tiel diris, kaj petis ke mi sendu selutojn el vi je lia nomo.... 

Ĥannas( brakumas 81n): Ho, panjo.,.. 
La patrino: Kiu estas ĉi tiu Geri? 

Ĥanna; Ho, mi estas tiom feliĉa. Almenaŭ li estas libera,... 
La patrino: Kiu estas 11? 

Ĥanna: Mo, pli bonajn novaĵojn ne povus vi elporti al mil (flustre) Ni eliris 

kune. Al unu misio. Kaj Ĉu vi ne scias ion pri li? 

La patrino: Ne, nenion. 

Ĥanna: Ne ĉio fiaskis, panjo, mi estas tiom feliĉa! Alea Sin) nun montru kion 

alportas al mi, 

La patrino (8i elprenas el la korbo): Sandvitĉoj kun fromaĝo, ovoj kaj ankaŭ mal- 

multo da viando. 

Ĥanna; El kie vi atingis ĉion-ĉi? 
La patrino: Oni helpis min. Bonaj judanoj helpis min, Ĉiu kiu aŭdas pri vi - dezi- 

ras sendi ion. Kaj ĉi-tie - bluzo.... ol 

Ĥanna(ĝoje): Blua! Kiel vi sciis ke tion ĉi mi 8atas multege? Tio-ĉi estas bluzo 

de niaj festoj, en la kibbucoj Kiom mi ĝojast pi 

La pstrino: Kaj ankaú Ci-tio - jerzo. 

Ĥanna: Tre bone. Vere malvarmas en la Celo, kaj la vestaĵoj ne sufiĉas. 

La patrino: Tiel kalkulis mi. Kaj nun (sí elprenas kudradtekon malgrandan) 

Ĥanna(ekkrias ĝoje): Mia eta kudrad-teko! (brakumas Sin bu sia koro) 

La patrino: Ĉu ankoraŭ vi memoras ĝin? 

flenna: Ĉu estas eble forgesi? Mia tuta infaneco pasas antaŭ miaj okuloj kiam mi 

rigerdas ĝin! Kia mirinda donaco! (8i malfermas la teketon) eĉ la samaj 

fadenoj, kaj la sama tondilo, kaj la samaj butonoj. Kiom da ludiloj mi 

faris per ili) Ĉu vi memoras kiel mi preparis la vestaĵojn por nia spek- 

taklo, de Giora kaj mia? 

La patrino: Kia spekteklo, la unua? 

Ĥanna: Opereto, panjo! 
La patrino: Ĝuste! Opereto kiun vi mem komponis! Pri du soldatoj malgrandaj kiuj 

iris al la milito kaj en la vojo vidis florojn - 

Ĥanna: Kaj forgesis ia alvenon al la loko kien ili estis senditaj! 

La patrino: Ho, kiom ridis tiam Ciuj ni kiam vi ambaŭ dancis meze de la ĉambro 

ĉirkaŭ la floroj kiujn vi faris! 
Ĥanna: Ĉu vi menoras? (8i kantas gajan kanton): 

Tiel ni dancu, ĝoju kaj festu 

Ankaŭ ciklemeno, enkaŭ narciso 

La patrino (daŭriganta la kanton); 

Kaj ĉiun melegreblaĵon ni forgesu 

«Pere de denco kaj muziko, 

Eniras Hilda. 

Hilda (anoncas voĉe): Du minutoj plu! (flustre) vi povos resti malmulte pli, sed 

silente (8i eliras) 
La patrino: Vi estis tiam sepjara, se mi ne eraras. Kaj vi verkis spektaklojn ~= 

preskaŭ kiel paŭjo.... ] P 

ĝi daŭros



GRAVA, PAROLADO E NI 

Okaze la 19-aj "Internaciaj Floraj 

ludoj", en Katalunio, S-ro Gumá, presti 

ĝe kataluna esperantisto, elparolis la 

Festparoladon kiu estas vera literatura 

peco.Li komencis per ĉi tiuj belaj vor- 

tojs "Kiam antaŭ 57 jaroj okasis IB okaj 

Internaciaj Floraj ludoj en Girona, mi 

tiam juna ĉeestanto, estis komisiita iri 

al la Reĝino por ricevi Diplomon en la 

nomo de la premiito, nis neforgesebla - 

Julio Baghy, ĉar li ne povis alveturi - 

la solenaĵon.Pli poste, nur 50 jarojn = 

kun aliaj “samideanoj mi veturis tiun ur 

bon por propagandi aranĝo kaj mi havis 

la surprizon kaj la plezuron renkonti 
samideaninon, jam tre matura, kiu tiam 

estia la Reĝino, la plej bele floro de 

la Festo. 

Ni povus transkribi aliajn belajn 

paragrafojn, sed honore la mallongecon 

mi finas per la jenas "Ni gardu la lin 

Avon de partieco, de tiu serpente enram, 

pema politikigo.Ni gardu ĝian tradioian 

neŭtraleoon dank' al kiu MM rezistis — 

ventadon dun preskaŭ cent ĵjaroj.Esperan 

to estas destinita al ĉiu homo, kaj se= 

kve nenia sekto nek partio rajtas ĝui 

eksklusivecon ĉu por sia uzado, kio es 

tas ne malbona, Ĉu por ĝia ruseca Vel- 

kigo kaj fina persigo". 

Ou ni estos kapablaj plenumi la — 

laŭdindajn dezirojs de S-ro Guu£ ? 

Estus la vera vojo por plena suk= 
cezo de nia kara movado. 

La 10-an de la pasinta Majo mortis 

en Valladolido la gijona agronominĝenie 

ro kaj prestiĝa esperantisto, S=ro Juan 

Miguel Piquero Mufiz.li kvankan loĝis - 

for el aia naskiĝa urbo, visitis ĝin - 
tre ofte kie li hevis plurajn gefamilia 

nojn kaj multenombra js geamikojn, 

Ke la bona amiko kaj samideano ri~ 

posu en paco kaj ke liaj karaj gefamili 

anoj ricevu la esprimon de la sincera - 

kondolenco de la geesperantistoj de Gi- 

jono inter kiu mi kalkulas min. 

POR TIUJ AL KIUJ KONCERNAS 
aunmeekkamassensmensesenueso 

' " HELECO ” ,.orgeno de "Astura Es 

perantoAsocio" ( A.E.A. ) emtas regiona 

publikaĵo kaj neniu rajtas plendi sa Mi 

aperigas nur artikolojn aŭ informojn pri 
= 

la astura esperanto movado, sed: "BOLETIN" 

E órgano de "Hispana Esperanto Federacio" 

(H.B.F.),ne povas feri same,Giaj paĝoj 

dovas esti je dispono ĝk:]i geespemartis-= 
toj de la tuta lando inspetante ĉiam la espri- 
van liberon sen privilegioj por merda. Kon em tite ? 

SOLIDARECO POR LA UNUIĜO 
A A EEE KRIS ae 

En la gazeto "Sabadell Esperantis. 

ta" aperis la raporto "Pri Kataluna Ren, 

kontiĝo” „ kies aŭtorino estas F-ino An 

ne Amblŝa kaj poste la artikolo "Kriti- 

ko al Raporto", "Insulto kaj Erasĉo"” kaj 

"Malagrabla Surprizo", klas aŭtoroj es- 

tas S-roj Serrano, Gum4 kaj Molera res- 

pektive,Ankaú aperis la nomoj de la ka~ 

talunaj gesamideanoj kiuj montriĝas so—- 

lidaraj kun la unua verkaĵo. . 

Kun la respekto kiun moritas la opi 

nio de F-ino Anblŝs kaj la gsesperantis 

toj kiuj montris sian solidureoon kun — 

ŝi, ni kredas ke la reportistino forge- 

sis la respekton kiun meritas kiuj ne 

pensas kiel £1,Kaj tio ne povas olkart — 

( Daŭrigo vur-Ja sskvanta paĝo )



  

» Ni ĉiuj estas spritemulojs ni povas postvivi ĉiujn niajn problemojn. 

» Ne fidu tiujn, kluj Qwaturniĝŝas al amo, ambicio, soclo,Ili revenfas pro tio, ke ili 
estis forĵetitaj de tiuj, 

» Kio diferencigas nin de niaj antaŭuloj, tio estas la manko de sinfenado vidalvide - 
al la Sekreto.Ni ed ŝanĝis ĝian nomon kaj tiamaniere naskiĝis Absurdo. 

» Nenio tiamaniere elsekigas la menson, kiel la sbomeno kompreni la malhelajn pensojn. 

» Qni ĉesas esti Juna en la momento, kiam oni ne selektas siajn malamikojn, kaj kiam 
kontentifas pri tiuj, kiujn omi havas ĉe manatingo, 

» Ju pli ni spertas la senton, ke ni estas sensiznifaj, des pli ni malestimas la ali- 
ulojn, 

» Plifacilas antaŭeniŝi kun difekto ol kun virtoj.Le difektoj konformiĝas al la natu- 
ro, subtenas ĝin, estas plenaj de indulgemo unu vidalvide al la alia.Duws la virtoj- 
estas ĵaluzemaj,kontpaŭbatalas unuj aliajn, abolicias sin reciproke svlontimase - 
iam sian netoleremon kaj nerespondecon. 

» Profunda kaj vera ostas nur eksklusive tio, kid kafiĝas.Hl tie la. forto de aboninaj 
sentoj, ŝ 

e Oni prisopire titoj la morton nux 'en nebulecaj  malfeliĝoj; oni eskapas de fi vi- 
dalvide al la plej malgranda malfeliĉo kiu estas palpebla, 

+» La timo, por ne esti noktrompita kiel malsaĝulo, konuistigas la ordinaran verpion - 
de vero~serdado, 

» la diablo evidentigas tre pala kompare kun tiuj, kluj disponas veron, sian veron. 

» Malestas estuloj pli endanŝerigaj ol tiuj, kiuj estis suferinta pro la kredo; la - 
grandaj persekutantoj: rekrutiĝas el martiroj kiuj ĝustatempe ne entis uenkanigitaj, 

» Mallaboremo estas ' skeptikeco fiziologia, dubo de korpo, 

» Bruego estas la senpera konsekvenco de praa peko. . 
j Verkis s Jamid Vulun 

Tradukis: -E.Dembaki 
Kompilig1 Sacramento Collado 

XOXOXOX IXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX O OXOXOXOXOXOXO 

( DAÚRICO DE LA ANTAŬA PAGO ) 

seni volas ke la Esperanto-movado estu Mi petas al la solidaraj geesperan 

vera vehiklo de amo kaj paco, tistoj meditu pri sia sinteno.Eble ili 

Pri la "Premio Klara Silbernik" al Ĥanĝos kaj montriĝos solidaraj por la - 

kiu aludas la cititaj verkaĵoj, mi opi- unuiĝo de la kataluna esperantistaro, 

nias same kiel S-ro Serrano, ks ĝi devas 

daŭrigi por honori la kunlaborantajn ed INSTRUISTO 

ginojn kaj S-ron Herndndez kiu, laŭ mi- 

uj informoj,havis tiel feliĉan ideon, Gijón, Junio de 1,980
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"ru %i kvadrato plena da literoj 

enhavas ses nomojn de vegetaĵaj 

nutraĵoj.Serĉu ilin ! 

Pro tio vi povas legi. horizonta~ 

13, vertikale kaj eĉ diagonalo — 

en ambaŭ direktoj sed ne trans- 

sultu litorojn. 
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" Komencante = 

E LN ti per la sila- 
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l novo en la 
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SOLVOJ AL LA ANTAŬAJ ENIGMOJ 

MOVOJ DE KAVALIRO; 

Senpaga estas nur 
la morto, sed ĝi 
kostas la vivon. 
A ABELEJO: 
1) Poltco 
2) Pavimo 
3) Nivelo | 
4) Modelo 5) Minuto 
6) Padelo 7) Toledo 8) Tulipo 

BR ===: 

  

ARA 

  

abelejo 

    
  

    

Halpe de la sekvantaj difinoj, trovu ok vortojn el ses literoj, tiamaniere ke ĉiu 

vorto komenciĝu pro la cirklo en kiu estas la sago Kaj sekvonta movado de montri- 
loj je horloĝo. 

1) Konformigi la specialaj celoj aŭ kondiĉoj. 

2) Maldika multege pli longa ol dika produktaĵo el kuntorditaj fibroj, uzata por ' 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

kudrado, trikado aŭ teksado. 

Punkto de la ĉiela sfero troviŝanta sur la vertikalo de la observanto kaj rek- 
te malsupre sub iliaj piedoj. 

Ilo por ĵeti, celante vundi aŭ mortigi. 

Meti malproksimen. 

Aparta impreso, kiun faras sur la okulo la diversaj elementoj de lumradio re- 
senditaj de iu korpo, sendepende de ĝia formo. 

Ano de antikva gento, kiu loĝis en sudorisnta parto de Gallujo kaj norda par=- 
to de Italujo, 

Kirurgia skrapilo, uzata precipe por disigi la perioston disde la osto, 
  

 


